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Moli kakor Jezus
Evangelij po Luku 11,1–13
1
Nekoč je Jezus na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih
učencev dejal: »Gospod, naúči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence.«
2
Rekel jim je: »Kadar molite, recite:
Oče! Posvečeno bodi tvoje ime.
Pridi tvoje kraljestvo.
3
Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne
4
in odpústi nam naše grehe,
saj tudi sami odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan,
in ne vpelji nas v skušnjavo!«
5
In rekel jim je: »Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel opolnoči k njemu in
mu rekel: ›Prijatelj, posodi mi tri hlebe kruha, 6 kajti k meni je s potovanja prišel
prijatelj in mu nimam s čim postreči,‹ 7 in mu bo oni znotraj odgovoril: ›Ne nadleguj
me! Vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne morem vstati in ti dati.‹
8
Povem vam: Če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo zaradi njegove
nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje. 9 Tudi jaz vam pravim: Prosíte in
vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! 10 Kajti vsak, kdor
prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. 11 Ali je med vami
oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? 12 Ali mu bo dal škorpijona,
če ga bo prosil za jajce? 13 Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom
dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.«
Ostala berila: Prva Mojzesova knjiga 18,20–32; Psalm 138,1–3.6–8;
Pismo Kološanom 2,12–14.

Prvi korak je, da se zavemo Boga kot svojega Očeta, da priznamo njegovo
svetost in ga častimo. Zatem prosimo, da nastopi vladavina Božjega kraljestva.
Nato prosimo za naše temeljne potrebe, na primer za vsakdanjo hrano, odpuščanje
grehov in varstvo pred težkimi preizkušnjami.
Jezus ni hotel, da bi zgolj ponavljali natančno te besede. Podal nam je ogrodje ali
okvir molitve in nam dal napotek, za kakšne stvari naj molimo.
Edini pogoj pri tem je odpuščanje. Če ne odpustimo tistim, ki grešijo proti nam,
tudi sami ne bomo prejeli odpuščanja.
Jezus nadalje uči, kako pomembno je vztrajati v molitvi, in zaključi s prispodobo
očeta in sina. Večina človeških očetov rajši daje otrokom, kar je zanje koristno,
kakor pa kaj, kar jim bi škodovalo. Koliko bolj nam bo torej nebeški Oče, ki nas
pozna do obisti, dal vsega, kar potrebujemo. Seveda to lahko pomeni, da nam
včasih ne da tega, kar prosimo, ker ve, da bi nam utegnilo škodovati.

MEDITATIO:
Kaj nam ta odlomek odkrije o Bogu? Kako želi, da se mu bližamo?
Kaj čutiš ob tem, da je Bog tvoj Oče?
Kako te zadeva pogoj, da moraš odpustiti drugim, če želiš prejeti odpuščanje
zase?
Kakšne so tvoje izkušnje z molitvijo? Kako ti lahko nauk iz evangelija pri tem
pomaga?

ORATIO:
Moli po teh vrsticah Gospodove molitve. Za vsakim stihom dodaj svoje besede.
Prosi Svetega Duha, naj ti pomaga in te vodi. Nikar ne hiti.

LECTIO:
V ospredju današnjega evangelija je molitev. Učenci so začutili, da njihove
molitve niso najboljše, zato so Jezusa prosili, naj jim da kakšne napotke. Obstajata
dve različici Gospodove molitve, ena je današnja iz Lukovega in druga iz
Matejevega evangelija (Evangelij po Mateju 6,9–13). Matejeva različica je daljša in
med kristjani bolj znana, saj se uporablja pri bogoslužju.
Jezusova navodila za molitev so kratka in preprosta. Predvsem želi, da bi učenci
spoznali, da gre v molitvi za odnos med Očetom in otrokom.
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CONTEMPLATIO:
Razmisli o današnjem odpevu iz Psalma 138,3:
»Na dan, ko sem klical, si me uslišal,
Povečal si moč v moji duši.«
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